
 

ORDFØRER 

Politisk og administrativt sekretariat 

 

 

 

    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sikker digital post Postadresse Telefon 

www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss Postboks 4 38 07 50 00 

 4685 Nodeland  

  Nettadresse 

E-postadresse Besøksadresse www.kristiansand.kommune.no 

post@kristiansand.kommune.no Rådhusgata 18  

 Kristiansand Organisasjonsnummer 

  NO 820 852 982 

 

 

Nils Nilsen 

Østerveien 49 

4631 KRISTIANSAND S 

 

 

 

 

   

 
Vår ref.: 

2020030620-13 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 
   

Dato: 
24.03.2020 

  

 

 

 

Svar på skriftlig spørsmål om  Midlertidig forbud mot offentlig 
skjenking 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 23.03.20, spørsmålet lød:  

«Ærede ordfører, 

I en reportasje i fvn med overskriften «Her sitter gjestene tett i tett», publisert den 

21.03.20, kan man med selvsyn betrakte både holdninger og regelverk som ikke 

tjener dagens situasjon med tanke på smittevern. Når alkoholen renner inn, renner 

solidariteten og tilliten til hverandre ut.   Har vi råd til å la slike ting passere nå? 

 

Min holdning er av den grunn at Kristiansand bør innføre de samme forbud som 

man nå ser er innført i Oslo, knyttet til alkoholservering på offentlig sted.  Enkelt 

forklart er det nå viktig at vi tar vare på byens innbyggere og fremtidige forbrukere 

først, og så må vi ta vare på det som skal forbrukes av velferdsgoder og muligheter 

for sosiale adspredelser når vi har kontroll over liv og helse. 

 

Spørsmål: 

Vil ordføreren snarest mulig stille seg i front for et forslag om å innføre et 

midlertidig forbud mot offentlig skjenking i Kristiansand?» 

 

 

Svar: 

Som Nilsen antagelig fikk med seg i samme artikkel, ble det gitt en advarsel til 

utelivsbransjen i helgen, som bør føre til strengere praktisering av de nye reglene. 

Dersom en opplever at tiltak ikke overholdes, vil forbud mot skjenking være et 

virkemiddel en kan måtte ta i bruk. Foreløpig er vi ikke i samme situasjon som Oslo, det 

er langt mindre forhold og vi har større kontroll over smittesituasjonen. 

 

Det er ikke gjennom avisartikler at holdninger nødvendigvis gjenspeiles, og i dette 

tilfellet sier et par av dem som var avbildet selv at de slett ikke var på byen med dårlige 

holdninger, men innom for å hente med seg mat. Det skal fortsatt være lov. Det som 

ikke er lov, er å ikke overholde påleggene som er gitt. Det gjelder utesteder, og det 

gjelder deres gjester.  

 

Ansvaret ligger der uansett om man er påvirket av alkohol eller ikke, uansett hvor man 

befinner seg og det er heller ikke gitt at det er skjenkesteder som er den største 

utfordringen når det kommer til alkoholkonsum, smitte og sosiale ansamlinger.  
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I sum har jeg stor tro på at de aller fleste tar situasjonen på det aller største alvor, 

når det gjelder uteliv og lekeplasser eller i turløyper og private hager. Men vi følger 

situasjonen tett, og det kan komme nye tiltak fra dag til dag etterhvert som den 

utvikler seg. 

 

Utelivsbransjen som helhet har fått gult kort og advarsel, og vil følges tett opp 

fremover. Det kan bli stenging, da ikke som kollektiv avstraffelse men som 

smittebegrensende tiltak 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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